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RESUMO 

A sociedade pós-moderna tem como uma de suas principais características o progresso tecnológico. 

Isso é perceptível quando se trata das tecnologias de informação e comunicação (TIC‟s), em que as 

pessoas têm acesso a uma grande oferta de informações nos espaços virtuais bem como usam estes 

espaços para se interagirem. Frente ao exposto, temos como objetivo pesquisar a concepção de duas 

educadoras, que atuam na sala de informática, sobre as tecnologias aplicadas no contexto de uma 

Escola de Ensino Médio de Aracati/CE. As problemáticas deste estudo são: qual a opinião das 

professoras sobre o uso da internet em sala de aula?As professoras fazem formação na área das TIC‟s? 

Qual a visão delas sobre as TIC‟s no processo de ensino-aprendizagem? A metodologia utilizada fora 

à pesquisa bibliográfica, o estudo de caso com caráter exploratório e descritivo, bem como utilizamos 

para a coleta de dados entrevistas com perguntas estruturadas entre os meses de agosto a novembro de 

2013. Os resultados indicam que os recursos tecnológicos ainda estão em fase adaptativa no espaço 

escolar pesquisado. Não obstante, as educadoras demonstraram estarem receptivas as TIC‟s, pois 

conhecem o papel relevante que podem exercer na escolarização entre o binômio: aprendizagem e 

Tecnologias. Mas as visões das educadoras divergem sobre o uso da internet em sala de aula. Por 

outro lado,  reconhecem a importância da Escola não ficar alheia as tecnologias e que as ferramentas 

tecnológicas são importantes para o processo de ensino aprendizagem, haja vista que são elementos 

que os alunos tem contato no seu cotidiano. Sobre o processo de formação elas entendem que é de 
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suma importância, pois facilita a aplicabilidade dos programas. Mas uma delas destaca que mesmo 

com o curso de formação alguns professores não sabem  utilizar os computadores, por exemplo. 

Nossas considerações indicam que as TIC‟s na Educação constituem um grande debate atual e, por 

isto, a Escola deve exercer o seu papel de acolhimento a essas novas tecnologias. Além disso, este 

trabalho sugere informações que poderão auxiliar educadores, coordenadores, pais e alunos na 

reflexão sobre a incorporação das TIC‟s no espaço escolar e sua relevância no processo de ensino 

aprendizagem.     

Palavras Chaves: Escola, Ensino/Aprendizagem, TIC‟s, Educadoras, Estudo de Caso. 

 

1. Introdução  

A sociedade pós-moderna tem como uma de suas principais características o 

demasiado progresso tecnológico. Isso é perceptível, quando se trata das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC‟s), em que as pessoas têm acesso a uma grande demanda de 

informações e de espaços virtuais para se interagirem, por meio de uma miríade de blogs e de 

relacionamentos, tal como o Facebook
2
. Além disso, com cada vez mais freqüência, acessam 

sites de notícias, lêem livros em dispositivos eletrônicos, se comunicam por intermédio da 

internet em computadores, celular e outros recursos tecnológicos. 

É importante ressaltar que o uso do termo „tecnologia‟, oriundo da revolução 

industrial, no século XVIII, tem sido generalizado para outras áreas do conhecimento, além 

dos setores da indústria têxtil e mecânica” (Carlos, 2000, p.01). Complementando estas 

afirmações, Kalina e Maciel Silva, na obra Dicionário de Conceitos Históricos (2010), 

conceituam tecnologia como: 

 
[...] um conjunto de conhecimentos específicos, acumulados ao longo da história, 

sobre as diversas maneiras de se utilizar os seus ambientes físicos e seus recursos 

materiais em benefício da humanidade. Segundo esta definição, tecnologia abrange 

desde o conhecimento de como plantar e colher, passando pela fabricação de 

ferramentas, de pedra lascada ou aço inoxidável, até a construção de grandes 

represas e satélites. [...] (p.386).  

 

Para estes autores, tecnologia não se restringe apenas a aparelhos eletrônicos de 

última geração, tal como é considerado pelo senso comum. Podemos exemplificar este 

conceito a partir da construção de uma ferramenta, feita no período da pré-história, originada 
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pela observação e ação dos hominídeos. Habitando um ambiente farto em pedras, nossos 

antepassados as lapidaram, lascando umas às outras e construíram ferramentas, de alta 

tecnologia, de pedra lascada
3
, contribuindo significativamente para a sobrevivência de nossa 

espécie. Dando um salto para os dias atuais, assistimos o progresso de várias tecnologias, que 

Sampaio e Leite (2011.p 27) advogam que “[...] este avanço, que é uma das principais 

características no mundo de hoje, impulsiona outras características e atingi todos os setores da 

sociedade, imprimindo grande velocidade às transformações nos instrumentos de 

comunicação e trabalho”. 

Dentre estes setores sociais, encontra-se a Escola. Sabemos que o que acontece 

dentro deste espaço é, em certa medida, reflexo do que ocorre na sociedade. Por isto, 

atualmente, um tema discutido na Educação é o fenômeno do uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC‟s), haja vista que a Escola não pode ignorar os avanços e as 

mudanças que ocorrem fora dos seus muros, tal como destacam Sampaio e Leite (2011.p 27) 

“[...] hoje a informação e o conhecimento possuem diversas formas de transmissão e quase 

todas elas utilizam tecnologia: computador, satélite, terminal de banco, fax, mídia, multimídia 

etc”.  

Complementando esta reflexão, Moita (2011.p 20) destaca que a Escola por um lado 

precisa preparar constantemente seus alunos para novas situações, deixando de ser uma mera 

transmissora de conhecimentos, e por outro deve romper com o modelo de Escola hodierna, 

que surgiu na era industrial, com o intento de formar as pessoas para o trabalho e a vivência 

social. Mas, o que percebemos é uma Escola que dá continuidade aos objetivos da era 

industrial, entretanto, o ensino-aprendizagem precisa ser diferente deste período, afinal, o 

contexto em que estamos inseridos exige novos parâmetros para a formação profissional e 

cidadã de todos os sujeitos.  

Atuar nesta sociedade transitória se transformou no grande desafio das instituições 

escolares, pois o meio social exige que a Escola trate de novas demandas sociais 

constantemente e a complexidade do ser humano e das relações sociais, dificulta a adaptação 

de parte da instituição Escola. Logo, entre estas demandas estão os recursos tecnológicos e a 

sua introdução mais ampla no processo de ensino das Escolas. O que gera debates e embates 

                                                           
3
“Produzir ferramentas de pedra lascada não é nada fácil! Os arqueólogos tentam reproduzi-las e têm 

dificuldades.” Disponível em:<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/.../Anexo1Mosaicopaulista.pdf>. Acesso 

em: 03 ago. 2013. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/.../Anexo1Mosaicopaulista.pdf


4 

 

entre professores, pais, alunos e comunidade em geral, sobre o uso dos computadores, tablets, 

lousas digitais, datashow e aparelhagens de sons diversas.   

Diante deste quadro, pretendemos pesquisar a concepção de duas educadoras, que 

atuam na sala de informática, sobre as tecnologias aplicadas no contexto de uma Escola de 

Ensino Médio de Aracati/CE, tendo como problemáticas: qual a opinião das professoras sobre 

o uso da internet em sala de aula? As professoras fazem formação na área das TIC‟s? Qual a 

visão delas sobre as TIC‟s no processo de ensino-aprendizagem? Para responder tais 

perguntas problematizadoras decidimos pela abordagem qualitativa que segundo Minayo 

(2009.p 21): 

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes. 

 

Para tanto, realizamos uma pesquisa caracterizada como um estudo de caso. A 

técnica utilizada para conhecermos a concepção de duas professoras que atuam na sala de 

informática, da Escola de Ensino Médio de Aracati (CE), sobre as tecnologias aplicadas neste 

contexto escolar. Foram entrevistas com perguntas estruturadas entre os meses de agosto a 

novembro de 2013. Inicialmente, fizemos pesquisa bibliográfica pertinente ao tema que 

segundo Lucena (2011.p 32) este tipo de pesquisa é realizada “[...] a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos e periódicos e, atualmente, com 

material disponível da internet”.  

Portanto, para este artigo foi realizada pesquisa qualitativa com a consecução da 

pesquisa bibliográfica e de campo.  

 

2. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) na Escola 

A junção entre informática e telecomunicações resultou no desenvolvimento das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC‟s), isto fez com que a Escola tivesse uma 

nova responsabilidade que consiste na incorporação destas tecnologias, no seu espaço, 

englobando diferentes formas de representação e comunicação de idéias (Brasil.p 41). Esta 

junção entre tecnologia computacional ou informática com a tecnologia de comunicações 

(TIC‟s) tem como maior força de expressão a internet e mais especificamente a World Wide 

Web (WWW). Além disso, quando tais tecnologias são usadas para fins educativos, com o 
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intento de melhorar a aprendizagem e desenvolver ambientes de aprendizagem, as TICs 

atendem ao interesse da Tecnologia Educativa (Miranda, 2007. p 43). 

A sala de aula sem o uso das TIC‟s era apenas com quadro e giz, caracterizada pelo 

ensino Tradicional e aulas expositivas. Mas, o uso de lousas digitais, revistas eletrônicas, 

bibliotecas digitais, mídias digitais, e-books, dentre outros, são fundamentais para a vida 

estudantil, pois possibilita que suas mentes apreendam novas conceituações, muito além da 

realidade de sua comunidade (Sousa, I. Sousa, L, 2010.p 141).   

A implementação das novas tecnologias no Sistema Educacional Brasileiro não é 

unanimidade e críticas sempre surgem gerando muitos debates. Um dos argumentos 

contrários a tal implementação advoga que a maioria das Escolas ainda não possui materiais 

didáticos, nem mesmo produtos de limpeza. O que torna as críticas compreensíveis é o estado 

de precariedade que acomete uma quantidade relevante de escolas brasileiras, tanto em termos 

econômicos quanto materiais. Além dos gastos que tais recursos acarretam entre compra e 

manutenção, haja vista que não podem ser apenas incorporados ao ambiente educacional, mas 

também precisam ser atualizados e aperfeiçoados constantemente (Queiroz, 2007. p 33) 

Argumentamos que as TIC‟s podem dinamizar as aulas, trazer uma maior variedade 

de propostas de atividade para o professor, além de fomentar a autonomia e criatividade, 

tornando a aprendizagem mais diversificada, como também mais significativa para os alunos. 

Porém, é necessário que o professor obtenha a formação necessária para conseguir alcançar os 

objetivos (Andrade, 2011.p 15).  

 

2.1 O contexto escolar pesquisado 

A pesquisa de campo foi realizada em uma Escola da rede pública Estadual do 

município de Aracati/CE, no período de 25 de setembro a 15 de novembro de 2013. Esta 

Escola foi fundada em 1926 e oferecia o curso primário de 1ª a 3ª série; a partir de 1998 

ampliou para o Ensino Médio e em 2002 deixou de ofertar vagas para o ensino fundamental, 

priorizando o Ensino Médio. Hoje a Escola possui turmas do 1ª ao 3ª ano do Ensino Médio. 

Atualmente dispõe de 10 salas de aulas, diretoria/coordenação, secretaria, 3 blocos de 

banheiros, cantina, depósito, almoxarifado, Biblioteca, sala de professores, Laboratório de 

Informática, Laboratório de Ciências, um pátio coberto, jardins, praças e uma quadra de 

esporte.  
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Nas entrevistas as professoras destacaram os recursos tecnológicos existentes na 

Escola, dentre eles: computadores, lousa digital, dois data shows, dois laboratórios de 

informática. Além disso, a Escola possui um sistema de som que ecoa em todos os lugares da 

instituição escolar. Outro recurso importante é o tablet, entregue pelo governo do Estado do 

Ceará aos educadores para auxiliar no processo de ensino e para a organização dos 

planejamentos pedagógicos dos professores
4
.  

 

3. Coleta de dados 

Como pontuado anteriormente, realizamos uma pesquisa caracterizada como um 

estudo de caso, com caráter exploratório e descritivo, que “envolve o estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento” (Lucena, 2011.p 33). Para coletarmos os dados utilizamos entrevistas com 

perguntas estruturadas, “[...] que apresenta questões predefinidas, que servirão de roteiro-

padrão para a entrevista aos diversos respondentes, nesse caso em que merecerá tratamento 

estatístico, descritivo e inferencial, se for o caso”. (Lucena, 2011.p 41). Tais entrevistas foram 

realizadas entre os meses de agosto a novembro de 2013 e as perguntas elaboradas dialogaram 

com o objetivo do trabalho. 

 

4. Análise de dados e resultados 

A partir das respostas das professoras A e B, coletadas por meio de entrevista 

estruturada, pudemos organizá-las seguindo o critério de categorias que se caracterizam 

conforme define Bardin (1979) citado por Minayo (2009): 

 

Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título genérico. 

 

Portanto as falas das professoras foram agrupadas de acordo com as informações 

mais repetidas e que possuem relação com os objetivos do trabalho, por isso foram criadas as 

seguintes categorias: As TIC‟s e o processo de ensino-aprendizagem; O papel da internet em 
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sala de aula e A formação docente em TIC‟s e a prática pedagógica. Adiante cada categoria 

será analisada tendo como base os dados coletados a partir das entrevistas. 

 

4.1 As TICs  e o processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A aprendizagem é algo característico do ser humano e, geralmente, acontece por 

meio da relação deste com o meio ambiente, isto é, com objetos, elementos da natureza e 

outros seres humanos. A partir destas experiências surge o papel do ensino no processo de 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo, atrelada a uma diversidade de objetos que podem 

potencializar este processo. Dentre estes objetos as TIC‟s constituem um excelente recurso 

para estimular e proporcionar relações variadas entre o sujeito que aprende e o mundo que o 

cerca.  

Neste sentido, as visões das educadoras que atuam com ferramentas tecnológicas, 

entrevistadas para este artigo, deram opiniões divergentes em vários pontos sobre “A TIC‟s e 

o processo de Ensino-Aprendizagem”. A professora A foi mais sucinta e demonstrou no 

recorrer da entrevista possuir muita experiência como docente, citando diversas situações já 

vivenciadas com alunos(as). Cada professora falou sobre os recursos que considera mais 

relevante e a sua relação com a aprendizagem: 

 

Uma maior quantidade de data shows seria importante. Quanto mais recursos 

tecnológicos a escola dispor, melhor será para a aprendizagem, não se pode praticar 

a educação sem os recursos tecnológicos, pois eles fazem parte da vida deles 

[alunos] (Professora A). 

 

A resposta desta professora indica sua preocupação acerca da escassez de data shows 

na Escola, bem como sugere a importância da relação entre escolarização e tecido social e a 

relevância do amálgama do ensino com o cotidiano dos alunos.  Este tipo de análise realizada 

pela docente se enquadra numa das principais preocupações quanto à formação tecnológica 

dos professores que é: 

 

O exercício de uma postura questionadora, reflexiva e crítica esclarece o professor e 

o distância de práticas repetitivas, intuitivas, voltadas para a transmissão de 

conteúdos, permitindo que continue indagando e não se acomode diante das 

dificuldades e situações problemáticas. Por isso, os caminhos da autorreflexão e/ ou 

da reflexão compartilhada, além de empoderadores, fornecem subsídios para a 

formação docente, em um sentido amplo, e de formação tecnológica, em um âmbito 
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mais particular, gerando questionamentos sobre quais instrumentos tecnológicos 

usar, quando, para quê, como e porquê (Freire, 2009.p 21). 

 

Compartilhando a preocupação com os materiais tecnológicos apontados pela 

professora A, a professora B também enfoca a importância destes materiais para o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem, quando afirma: “A lousa digital, pois tornaria o 

processo de aprendizagem mais prático e eficiente” (professora B). 

Cabe acentuar que embora as professoras tenham citado recursos diferentes, as 

respostas das docentes indicam preocupação quanto à utilização de recursos tecnológicos nas 

aulas. E, de certa maneira, a consciência de que eles não podem ser negligenciados no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Mas, para que as TIC‟s, de fato, sejam potencializares do processo de aprendizagem 

é de suma importância que os profissionais (professores) saibam utilizá-los como um item 

adicional, relevante, e não como o centro do processo de ensino. O estado de dependência não 

deve existir, a personagem principal do processo é o aluno, o docente é o facilitador da 

aprendizagem, aquele que estabelece o liame entre o sujeito e o objeto de estudo. Quanto a 

isso, o professor precisa ter acesso às ferramentas tecnológicas, pois é essencial que este se 

aproprie da gama de saberes advindos com a presença das TIC‟s, e possa sistematizá-los em 

sua prática pedagógica (Sousa; Carvalho; Moita, 2011).  

Essa apropriação por parte dos docentes requer tempo, reflexão e didática para 

estruturar aulas que possibilitem a aprendizagem. Para tanto, é preciso ficar atento com alguns 

pontos destacados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre as TIC‟s (1998.p 140): 

 

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino. A simples presença de novas tecnologias na escola 

não é, por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente 

modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na recepção e na 

memorização de informações. 

 

Portanto, as inovações tecnológicas devem ser um diferencial no processo de 

escolarização, não apenas uma fonte para se ensinar da mesma forma com recursos diferentes. 

Incorporar as tecnologias no ensino deve significar, sobremaneira, uma ruptura com o ensino 

tradicional.  

 

4.2 O papel da internet em sala de aula 
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 As professoras A e B expuseram opinião sobre o papel da internet em sala de aula que 

podem ser lidas a seguir: 

[...]  a nossa cultura não está preparada para isso. O ideal seria que tivesse, mas 

ainda não é o momento. Os alunos, não focariam na explicação do professor, eles 

ficariam distraídos com vídeos, músicas, etc (Professora A). 

 

Sim. Porque é uma forma de desenvolver várias atividades lúdicas e também educá-

los quanto ao uso consciente das tecnologias. Pois saber a importância da tecnologia 

é importante, mas ela também tem vários problemas (Professora B). 

 

Estas respostas evidenciam dois posicionamentos diferentes, a professora A acredita 

que devido ao aspecto cultural, o acesso a internet não pode ainda ser introduzido nas salas de 

aula. Ela parte do pressuposto de que os alunos não focarão nas aulas como deveria, pois o 

uso do computador pode ser usado para outros fins, não para a produção de conhecimento. A 

professora B, afirma que o computador na sala de aula possibilita ao professor desenvolver 

atividades diversificadas, lúdicas, atentando para uma “educação tecnológica” do aluno, isto 

é, discutindo com o aluno o uso consciente da tecnologia por meio deste instrumento. 

Percebo que a discussão sobre o uso do computador em sala de aula ainda persiste. 

Embora nem todos os brasileiros tenham acesso à internet (apesar da difusão tecnológica). O 

uso do computador conectado a internet pode ter um caráter pedagógico importante, não só 

concernente as práticas pedagógicas, mas também para a formação dos alunos, tendo em vista 

a relação com o mundo que os cerca:  

 

Aprender a localizar, selecionar, julgar a pertinência, procedência, utilidade, assim 

como capacidade para criar e comunicar-se por esses meios. A escola tem 

importante papel a cumprir na sociedade, ensinando os alunos a se relacionar de 

maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que têm acesso no seu 

cotidiano (PCN, 1998.p 139). 

 

De acordo com Karnal, (2012, p.37) “são as pessoas que acreditam que o uso do 

computador e si, o acesso à rede mundial em si, cada aluno portando um tablete uma lousa 

midiática garante uma aula capaz, de novo em si, de produzir uma boa aula. Não! 

Definitivamente não”. Portanto, o computador e o seu acesso à internet não são suficientes 

para a consecução de uma boa aula. O professor precisa se sensibilizar quanto a isso e 

entender que ainda é o docente que faz a aprendizagem se efetivar. 

 

4.3  A formação docente em TICs e a prática pedagógica 
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Um dos principais fatores contributivos para a prática pedagógica é a formação 

docente. No caso da formação em TICs, a professora A aponta que em sua realidade: 

 

Já há o suporte e é de suma importância. É um auxílio importante para os 

educadores que não sabem utilizar os recursos tecnológicos como facilitadores da 

aprendizagem. Esta formação disponibilizada pelo governo acrescenta muito, tanto 

ao profissional da sala de informática quanto ao de sala de aula (Professora A). 

 

A professora A ao afirmar sobre o suporte existente, destaca que o governo do Estado 

disponibiliza, para as escolas públicas do ensino médio, aulas para os professores visando o 

uso das tecnologias. Tais aulas ocorrem periodicamente, segundo ela, e sugerem uma melhora 

frente ao quadro de concepções anacrônicas e arcaicas de alguns educadores(as). Assim como 

destaca Morin, os problemas da Educação não podem ser reduzidos a aspectos quantitativos, a 

reforma se efetivará quando houver mudança de pensamento. Ele afirma: 

 

É preciso haver mais créditos, mais ensinamentos. É preciso respeitar o optimum 

demográfico da classe para que o professor possa conhecer cada aluno 

individualmente e ajudá-lo em sua singularidade. É preciso haver reformas de 

flexibilidade, de diminuição da carga horária, de organização, mas essas 

modificações sozinhas não passam de reformazinhas que camuflam ainda mais a 

necessidade da reforma de pensamento (2003.p 99). 

 

Não basta mudar o sistema, sejam 50% ou 100%, introduzir no espaço escolar novos 

recursos tecnológicos se não possibilitar a reflexão daqueles que estão envolvidos com a 

educação. Acreditamos que a intersecção entre melhorias nas condições de trabalho e 

formação (capacitação) dos professores para a utilização das ferramentas tecnológicas é um 

dos caminhos, porque a mudança das concepções dos professores e a reforma das instituições 

são interdependentes. 

As palavras da professora B, que também participa da mesma formação, evidenciam 

isso: “Com certeza! Pois facilita no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que muitos 

professores ainda não sabem utilizar a tecnologia”.   

A primeira demonstrou segurança sobre os cursos de formação que estão sendo 

oferecidos: “Tudo o que está sendo feito é o suficiente” (Professora A). Acredita que o que está 

sendo realizado quanto à formação, o acesso aos recursos, é o suficiente para sua formação. 

Advoga que já tem capacidade para gerir a sala de informática, dominando os seus recursos e 

potencialidades. No entanto, percebe-se aqui uma divergência entre as profissionais! Pois, 

segundo a professora B: “Não somos profissionais especializados na área da informática. 
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Cursos técnicos e práticos seriam muito importantes para os profissionais da sala de 

informática”. A segunda acredita que falta na Escola cursos técnicos para a capacitação dos 

profissionais da sala de informática, pois “há constantemente dificuldades no manuseio das 

ferramentas”, esta professora destaca a necessidade do envio de um profissional de informática 

pelo Governo do Estado. Estes dados reforçam a divergência de opiniões entre estas 

professoras em vários pontos, incluindo este, pois enquanto a professora B afirma ocorrer 

Cursos de formação a professora A acentua a necessidade destes cursos para o aperfeiçoamento 

docente.   

Entender as dificuldades dos professores quanto as tecnologias no ensino é o 

primeiro passo para mudar esta realidade. Para Karnal (2012.p 95) “O problema de 

simplesmente dizer não a forma de comunicação dos alunos é que se cria um ambiente 

dividido: existe o mundo real, vibrante e comunicativo, e existe a escola, que fala uma língua 

que ninguém mais usa”. 

Há muitos fatores que corroboram para a divisão destes mundos, dentre eles, o 

simples fato dos docentes desconhecerem as potencialidades ou não perceberem a influência 

relevante das TIC‟s no processo de ensino-aprendizagem. O Datashow, para uma aula 

expositiva estimulante ou um computador com internet podem contribuir de modo 

significativo para as discussões e os debates, tornando as aulas mais dinâmicas e 

mobilizadoras.  

Além disso, na pós-modernidade o conhecimento está cada vez mais mutável. 

Segundo Bauman, (2011.p 19) “em nosso mundo volátil, de mudanças instantâneas e 

erráticas, os objetivos últimos da educação ortodoxa, com hábitos estabelecidos, estruturas 

cognitivas sólidas e preferências valorativas estáveis se tornam desvantagens”. 

Partindo deste princípio, a educação deve acompanhar esta mudança constante, 

dialética. Tendo primazia as ferramentas tecnológicas. Para isso, acredita-se que a escola em 

geral deve se engajar e se sensibilizar quanto à atualização e aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas. O debate, as trocas de ideias entre os próprios docentes da instituição, podem 

contribuir neste processo. 
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5. Considerações Finais 

 

A Escola é um espaço cultural, formativo e social. Lugar que deve unir as rami-

ficações da sociedade, isto é, as diferenças culturais, étnicas e econômicas entre os atores 

sociais, além de postular a igualdade e a possibilidade de múltiplas vivências por parte dos 

educandos. Neste sentido, a Escola não pode negar as TIC‟s e ignorar esta importante 

ferramenta de ensino. É preciso que esta instituição fique a par do debate sobre este tema e se 

esforce para acolhê-lo.  

Neste sentido, ficou claro que as entrevistadas são receptivas as TIC‟s na Educação e 

que o investimento nesta área deve ser intensificado. Contudo, não se pode investir em 

inovações tecnológicas na Educação, sem ter um cuidado especial com o docente, sobretudo 

quanto a sua formação tecnológica. Pois as TIC‟s, dadas as suas especificidades e 

particularidades, possuem uma linguagem própria que precisa ser compreendida em sua 

plenitude. Por isto, cabe também ao próprio profissional buscar sua “atualização” quanto aos 

diversos recursos disponíveis.  

Além disso, por meio deste trabalho foi possível detectar algumas dificuldades que a 

Escola tem quanto ao uso das TIC‟s nas salas de aula, assim como a falta de consenso 

existente acerca de sua introdução, ficando claro que os recursos tecnológicos ainda estão em 

fase adaptativa no espaço escolar. Não obstante, as educadoras demonstraram compreender o 

papel que tais ferramentas podem exercer na escolarização. 

A partir das concepções das professoras sobre as TIC‟s na Educação, este trabalho 

pode contribuir para a reflexão de professores, coordenadores, pais e alunos sobre a 

incorporação das TIC‟s no espaço escolar e sua relevância no processo de ensino-

aprendizagem. Contudo, é necessário que todos os envolvidos no processo também se 

sensibilizem da preparação para a sua utilização, como da importância social e cultural de tais 

abordagens. Embora grande parte das escolas brasileiras ainda tenha problemas quanto à 

estrutura física e materiais didáticos, as novas tecnologias da informação e comunicação 

(TIC‟s) podem, de certo modo, suprir estas carências, pois é mais um fator que pode 

contribuir para se atingir os objetivos almejados no processo de escolarização, isto é, de 

aprendizagem. 
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